
 
 
 
 

บทท่ี 427 
คุณม่า ... เป็นครูสอนค าสอน 

 ขา้แตพ่ระเป็นเจา้ ปี 2021 เพิ่งเริ่ม แตพ่ระองคก็์ไดป้ระทานพระพรเป็นของขวญัชิน้เบอ้เริ่มใหแ้กลู่กและครอบครวัแลว้   
 เม่ือปลายปีที่ผ่านมา ลูกไดยิ้นลูกสาวคนโตพดูถงึลูกชายเธอทัง้สองคน คนโตอายุ 12 ปี คนเล็กอายุ 10 ปี รับศีลล้าง
บาปเรียบรอ้ยแลว้ทัง้คู ่วา่นา่จะใกลร้บัศีลก าลงัไดแ้ลว้ เธอจะปรกึษากบัพระสงฆท์ี่ไดล้า้งบาปใหเ้ธอและไดด้แูลครอบครวัของ
เธอมาตลอด ลูกเห็นดว้ยและทราบวา่คณุพอ่ไดแ้นะน าใหเ้ด็กๆ เรียนค าสอนเพิ่มเติมอีกหนอ่ยกอ่นรบัศีลก าลงั ซึง่ลูกก็เห็นดว้ย
อีกเชน่กนั 
 อยู่ๆ  ในสปัดาหก์อ่น ลูกสาวก็บอกกบัลูกวา่ลูกชายคนโตของเธอรอ้งขอวา่ “ขอเรียนค าสอนกบัคณุมา่ไดไ้หมครบั?” 
 โอโ้ฮ! มาจากหลานชายเอง ในฐานะเป็นคณุมา่ ลูกต่ืนเตน้และดีใจมาก เพราะลูกเองคิดมาตลอดว่าจะสอนเรื่องพระ
เจา้ใหห้ลานๆ อยา่งไรดี ปรากฏวา่หลานชายเป็นคนขอเอง! 
 ลูกไมท่ราบวา่การจะเป็นครูสอนค าสอนตอ้งไดร้บัการอบรมและมีใบประกาศนียบตัรเป็นทางการหรือไม่ และลูกเองก็
ไมแ่นใ่จวา่ลูกมีคณุสมบติัพอจะเป็นครูสอนค าสอนไดห้รือไม่ แต่หลังจากไดร้บัการสนบัสนุนจากทัง้พระสงฆแ์ละบิชอปที่ลูก
เคารพรกัแลว้ ลูกรูส้ึกดีใจมาก การจะมีโอกาสเป็นครูค าสอนใหห้ลานๆ นัน้ ส าหรบัลูกแลว้ เป็นของขวญัที่ล  า้ค่ามากที่พระเจา้
ประทานใหแ้กลู่กและครอบครวัเลยทีเดียว  
 ลูกเตรียมตวัทนัที ภายใน 3 วนั ลูกไดร้บัหนงัสือจากทัง้พระสงฆแ์ละบิชอปที่ลูกหารือดว้ยรวมทัง้หมด 9 เล่ม เป็น 3 
ชดุๆ ละ 3 เล่ม  ท าอยา่งไรตอ่... อา่นสิ ... ลูกอา่นทัง้ 3 เล่ม อา่นดว้ยความตัง้ใจ อา่นเสร็จก็พยายามยอ่ย แลว้ก็วางแผนที่จะ
สอนค าสอนใหแ้กห่ลาน ... ในสไตลข์องคณุมา่  
 ลูกเตรียมตวัแบบเดียวกบัทกุครัง้ที่จะพดูใหผู้ฟั้งนานาชาติฟังเป็นพนัเป็นหม่ืนคน แมค้ราวนีจ้ะสอน/พดูกบัหลานเพียง
สองคนก็ตาม 
 เม่ืออา่นเนือ้หาสาระของหนงัสือทัง้ 3 เล่มแลว้ ลูกคิดถงึพระวาจาบทหนึง่ทนัที “เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่
พอใจเคร่ืองบูชา” มัทธิว 9:13 และค าพดูของพระคารดิ์นลัเหงียน งวน ถว่น แหง่กรุงไซง่่อนที่ถกูจองจ าขงัเด่ียวเป็นเวลาถงึ 13 
ปีวา่ “พระเจ้าเทา่น้ันทีมี่ความส าคัญทีสุ่ด ไม่ใช่งานทีเ่ราท าถวายพระองค”์ 
 คณุมา่จะสอนเรื่องพระเจา้เป็นบทแรกแกห่ลานๆเลย เรื่องอื่นๆตามมาทีหลงัได ้สลบับทที่หนอ่ยนา่จะไมเ่ป็นไรมาก  
 และแลว้ ... เชา้แหง่ความสุขก็มาถงึ 16.01.2021 
 “เด็กๆ คณุมา่จะใชเ้วลา 1 ชั่วโมงในการสอนค าสอนพวกเธอ ไมเ่กินกว่านัน้ จะไม่มีการอ่าน การจด การท่องจ า การ
สอบ คณุมา่จะถาม พวกเธอจะตอบ พวกเธอจะถาม คณุมา่จะตอบ ไม่มีค าตอบใดที่จะเป็นค าตอบที่ผิด คุณม่าจะใหค้ะแนน
พวกเธอล่วงหน้าคือ เต็ม 10 คะแนน ทั้งสองคน! ชั่วโมงการสอนค าสอนของคุณม่าจะเป็น 1 ชั่วโมงแห่งความสุขและ
สนกุสนาน” เพียงแคเ่ริ่มตน้ หลายชายทัง้สองก็เฮ! ดีใจแลว้ ยิม้หนา้บานทัง้คูเ่ลย แลว้คณุมา่ก็เปรีย้งเลย ค าถามแรกคือ “Who 
is God?” ใหห้ลานทัง้สองตอบ เนื่องจากเจา้หลานชายคนเล็กชอบวาดภาพ คณุมา่จงึอนญุาตใหใ้ครอยากตอบเป็นภาพ 
ก็ได ้ตรงตามคาด คนเล็กวาดเป็นภาพเหมือนเทวดา ในขณะที่คนโตเขียนเป็นค าตอบและมีประโยคหนึง่วา่  



“God is Jesus.” นั่นแน!่ ที่ตอบเหมือนกนัทัง้สองคนคือ พระเจา้มีรศัมีเหนือพระเศียรและตา่งตอบวา่พระเจา้อยูบ่นสวรรค ์คุณ
ม่าจึงถามหลานคนโตว่าที่เขียนเช่นนั้น เขาเข้าใจว่าอย่างไร หลานตอบว่า ที่เขียนเพราะไดยิ้นพระสงฆ์พูดมาตลอด แต่
ความหมายจริงๆ ไมท่ราบ เจา้คนเล็กก็เลยถามว่า “ท าไม God กบั Jesus ถึงเป็นองค์ๆ  เดียวกนัได?้” เอาล่ะซิ! เริ่มการเรียน
แบบอนบุาล เจอค าถามระดบัปริญญา! แตอ่ยา่งไรก็ตอ้งอธิบาย 
 “เธอทัง้สองเป็นลูกของคณุพอ่คณุแม ่เป็นหลานของคณุยา่ คณุมา่ เป็นพ่ี เป็นนอ้งซึง่กนัและกนั เห็นไหม เธอหนึ่งคน
เป็นไดต้ัง้หลายสถานะ แตเ่ธอคือ คนๆ เดียวไง” 
 หลานพยกัหนา้ เขา้ใจ โล่งอกคณุมา่  ถึงจุดนัน้คุณม่าเลยตดัสินใจตอ้งสอนเรื่องสามพระบุคคล พระตรีเอกภาพ 
(Trinity) ใหห้ลานฟัง แมจ้ะไมไ่ดคิ้ดวา่จะสอนในชั่วโมงแรกเลยก็ตาม 
 “The Holy Spirit คือ อะไรครบั?” “คือพลังของพระเจา้ที่ประทานใหแ้ก่เรามนุษย ์การที่คุณม่าท าอะไรต่อมิอะไร
เยอะแยะ การที่เธอทัง้สองคนก็ท าอะไรไดเ้ยอะแยะ นี่ก็คือพลงัที่เราไดจ้าก Holy Spirit ทัง้นัน้” ฯลฯ 
 หวัขอ้ตอ่ไปคือ สวรรค ์ทัง้คูบ่อกว่าพระเจา้อยู่บนสวรรค ์ซึ่งอยู่บนทอ้งฟ้า คุณม่าจึงอธิบายใหฟั้งว่า ค าว่า “สวรรค”์ 
เป็นจินตนาการของมนษุย ์จริงๆ แลว้ พระเจา้อยูใ่นใจของมนษุยท์กุคนตา่งหาก 
 หลานชายคนเล็กรีบถามวา่ “ถา้พระเจา้อยูใ่นใจของมนุษยท์ุกคน ในโลกนี ้มีมนุษยร์าว 7 พนัล้านคน ก็แสดงว่ามี 7
พนัลา้น Gods สิครบั?” 
 Sentence of the Day เลย! 
 คณุมา่รีบอธิบายวา่ไมใ่ชเ่ลย พระเจา้มีเพียงพระองคเ์ดียว แตอ่ยูใ่นใจของมนษุยท์กุคนได ้แตค่นที่ไม่รูจ้กัพระเจา้หรือ
ยงัไมค่น้พบพระองค ์ก็จะไมท่ราบวา่พระเจา้อยูก่บัเขา อยูใ่นใจเขา 
 “คนที่มีพระเจา้อยูใ่นใจ จะไมท่  าบาป อยา่งคณุมา่ก็จะไมโ่กงกิน ไมค่อรร์ปัปชั่น เด็กๆ มีพระเจา้ในใจก็จะไม่ขโมย ไม่
โกหก เป็นตน้” 
 “ขีเ้กียจเป็นบาปไหมครบั?” “ขีเ้กียจเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กผูช้าย ถา้ขีเ้กียจนิดๆ หน่อยๆ ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา” 
“แลว้เด็กผูห้ญิงละ่ครบั?” อา้ว! เจอเรื่องความทดัเทียมของเพศเขา้ไปซะละ “เอาใหม ่คณุมา่ขอพดูใหมว่า่ ถา้เด็กๆ ไมว่า่จะเป็น
เด็กผูห้ญิงหรือเด็กผูช้าย ขีเ้กียจบา้งถือวา่เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กๆ แตถ่า้ขีเ้กียจจนกลายเป็นความเกียจครา้น ไมท่  าอะไรเลย
ทัง้วนั เชน่นีก็้ถือวา่เป็นบาป” 
 และคณุมา่ยงัสอนวา่ หากเรามีพระเจา้ในใจ จิตใจเราก็จะมีความสุข เพราะเราจะคิดท าแตค่วามดี แตห่ากไมมี่พระเจา้
ในใจ จะท าใหมี้ที่วา่ง ท าใหปี้ศาจเขา้มาแทนที่และจะชกัจงูใหเ้ราท าในส่ิงไมดี่ได ้ทัง้คูต่ัง้ใจฟังตาแป๋ว 
 คณุมา่ถามเลย “เธอมีพระเจา้ในใจแลว้ยงั?” หลานชายคนโตมองหนา้คณุมา่ แลว้ส่ายศีรษะชา้ๆ “แลว้เธอล่ะ” คนเล็ก
ส่ายศีรษะเชน่เดียวกนั ทัง้คูค่งคิดวา่จะถกูคณุมา่ด ุคณุมา่ยิม้กวา้ง “ดีมาก ทัง้สองคน แสดงวา่เธอไม่ใช่เด็กโกหก! แต่หลังจาก
เรียนค าสอนกบัคณุมา่อีกซกัพกั คณุมา่จะมาถามใหม ่หมดเวลาเรียนแลว้” 
 “ท าไมหมดเวลาเร็วจงัครบั?” หลานคนโตถาม “ครบหนึ่งชั่วโมงแล้ว ว่าแต่ว่าท าไมเธอถึงคิดอยากใหคุ้ณม่าสอนค า
สอนพวกเธอละ่?” คณุมา่ถามหลาน “ไมท่ราบเหมือนกนัครบั วนันัน้อยูดี่ๆ ความคิดนีก็้เกิดขึน้มาเอง แตห่ลงัจากวนันีท้ราบแลว้
ครบั เป็นเพราะ The Holy Spirit!” Hallelujah  

“ท่านจะต้องพร ่าสอนบรรดาบุตรหลานของท่านด้วยถ้อยค าเหล่านี”้ เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7  
อาแมน   


